
Trosa.

Dtolt" man friga en utliinning hvar Trosa ligger, s& kan man vara sdker
om att han skulle stirra pE en och se hiigst ftjrvEnad ut. Skulle ett unilantag
hiirifr8n kunna gifvas, sE vore d.et nEgon spleenbekajad Albions son, aom
flackat verlden omkring och pi sina iriftirdor kommit iinda till Trosa. AII-
ting hiir i verlden irar sin bestdmmelse, och Trosas skulle kunna slgas vara
den att visa hur en stail ej bcir se ut.

"Trosa 5r en mycket gammal och mycket liten sjcistad, 7l mii land-
vdgen och 22 mil. sjciviigen sydvest fr8n .Slockholm samt ai mif frEu Ny-
kiiping; under 58 gr. 55 min. polhtijd pB en bergaktig ort beliigen, bredvid
en vik af Ostersjcin" - sdger clen gamle Erik Tuneld i sin ,,Geografi dfver
konungariket Sverige". Yidare tilliigger han: ,,I iildre tider lEg staden I
mil liirgre upp vid den nu sE kaliade 'Irou-By, 

der en kiiping forclom varit,
blef hitflyttad ftirst pi t600-talet, till, Trosa-8ns mynning,'eller Trysum-8ns
utlopp, sEso- den i gamla handlingar kallas,.. Troso har frin, biirjan af
femtonde Srhundradet dr.ifvit betydlig handel, och dess ftjrsta privilegier ut-
f ; i rdades 61 1454 af CarI VIII  Knutson samt ft i rnyades afCarlIX 1609-11.
Dcss vopcn utgijrcs af en halfrn&nc dfvor ou bit med tviiune prr 6ror, urcn
i det nu brukliga sigillet lcr man eu glip.

Yid ett besijk i Trosa finner man att Cet iir talande bevis pS all
tings fcirgiinglighet och att staden fdr <ifrigt 5r en inbiten represeutant Itir
det fullkomligast': ;tillast8ende man kan tdnka sig, ty, trots sina gamla anor,
utgrir Trosas obilr'illighet s8som stad dess enda miirkvrirdighet. Att si Iiir-
hiller sig iir cj u:Lderligt, d3, .s6som vi veta, vicl ryssarues h[rjniugar i
skiirgS.-den en svil eidsvida cifvergick staden Er 1?19. Detta ijde drabbade
dE iifven Nyk6piug ocir Norrkijping, hv:lka obarmhcrtigt br:indes af f.enrJeu,
och efter denna s.rila hemsiihelse har 'Irosa dnnu ej kunnat repa sig.

Staden riiknrr ffjr nirvar.ande ndrmare 400 invEnare, hvilka zi.*o mycket
fredliga och stillsan:ma menniskor och lefva s6, godt som uteslutanclc af f.sk,
ty do ha sin belgning hufvudsakligen af att ffinga sidan, hvilkcn meil htigst
fE unclautag, s8sorn spanmEl och grcinsaker, utgiir deras enda exportartikel.

i.t meunislror, som vilja' Iefva lugnt och stilla, kan Trosa nred fulit
skdl rekomnrender-ts s8soil den fridfullaste bland stddor, ty der stii,-es man
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endast hiigst siillan af nEgot buller pE do iinnu ej stonlagda gatorna. Den

totala bristen pE f?irbrytare har det goda mecl sig att borgm?istaro och r8d

vanligtvis htjra till ledighetskomitrjn, hvarfcir man ocks8 ofta kau fi so en

rEdman sitta pE r&dstufvutrappan i all maklighet, under det borguristaren

dE och dE skickar en spejancle blick upp till viiderhanen pE taket ftjr att

utforska om clet tir hvatl man kallar gocl ffskvind.

Den resande, som kommer till den iirevdrdiga staclen, blir vanligtvis

mycket dfverraskad, dE han f8r hdra att i dess "hotell' finnes onclaet ett

giistrum, och hiinder honom till pE kiJpet ilen olyckan att detta onda rum

fcjrut rii upptaget, s3, blir hans dfverrashning iinnu stiirro och troligtvis ej

behagligare. S3, pittoreskt Trosa mihdnda fiirefaller en mElare, blir det lik-

viil nfigot enformigt i liingclen, och torde man var& nog ohiiflig att, efter

nEgra ilagars vistelse clers&ides, kiinna sig ganska ndjd att fE viinda det

ryggen och lSta det osttirdt fortsiitta sina betraktelse: ijfver all tiugs fcir-

giinglighet.

Siirb.
T)
I)adolten Siirij ilr ej si siirdclcs omtalad, och likvnl rir ilcn ftir invinaruc

i rikets anclra stail hvad 
'Waxholm 

eiler Dalarii blifvit fctr stockholmarne

eller clen vackra trahten vid Sundet frin Chatlottenlund tili Hellcbmk iir ftir

kdpenhamnarne. Der iigga de rika .kdpmriunens landtstiillen; dit begifver

sig om scinilagalne den omkringboende befolkuingen eller ock hyra sig resande

rum der om somrarne, dels for att ujuta af dcn skijna uaturen, dels for att

begagna baden. Man fir ocksi sdka Linge innln mau finner ett skille, som

i sE h<ig grad fcironar en vackcr naturs cgcudomliglretcr mecl ett s& upp-

ti'iskande vatten. Mdrkgriint och salt strdmmar Kattegat in mellan klipporna,

lihsom erbjtidc det sig att borttaga al| svaghet och triittiret samt skdnka ny

lifskraft it hvar och en, som vill prijfva dess foryngrande verkau. Efter
halfannau fimmcs 8ugbitsftird frin Gtjtcborg fir mau i sigte ijn, eom med

siua buskbevuxua, iin ekogbckltidda, rin nakna klippor sluttando sdnker sig

ned mot hafvet. Srircjn h8lier ctt par mil i omkrets, omkr. I mil i gonom-

shirnirg och ligger sE niira intill fastlandet, att dcu iir fcjrenad mod detta
2
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Dtotl" man fraga en utliinning hvar Trosa ligger, sg kan man vara siker
om att han skulle sti*a pi en och se hiigst fcirv8nad ut. skulle ett undantag
hlrifrin kunna gifvas, sE vore det ndgon spleenbekajad Albions son, som
flackat rerlden omkring och prl sina iriftirdor kommit :inda till rrosa. An-
ting hrir i verlden har sin bestdmmelse, och rrosas skure kunna sigas vara
den att visa hur eu stacl ei bcir se ut.

"Trosa iir en mycket gammal och mycket liten sjiistad, z! mil land-
vHgen och 22 mil sjciviigen sydvest fr6n .Slockholm samt  ! mif fr6n Ny_
kdping; under 58 gr. b5 min.' polhtijd pE en bergaktig ort beriigen, bredvid
en vik af Ostersjtin" - sdger den gamle Erik runeld i sin ,,GJografi dfver
konungariket 'Sverige". Yidare tilliigger han: ,,r iildre tider l8g staden !
mil liingre upp vid den nu si kallade ?row-By, der en ktiping fordom varit,
blef hitflyitad fcirst pi rooo-talet, till rrosa-8ns mynning,'eiler Trysum-8ns
utlopp, sEsom den i gamla'handlingar kallas". Trosa har frEn, bc;rlan ar
femtonde Srbunclradet dlifvit betydlig hanclel, och dess ftirsta privilegier ut-
f i i rdades Er 1{54 af carl  YIII  Knutson samt fornyacles af carlrx rooc-rr.
Dcss vcpon utgii'cs af en halfrniuc ijfvor o. b&b med tvihrue pr. a.o., or.n
i det nu bruhliga sigillet Eer mau cu grip.

Yid ett besiik i rrosa fnner man att cet iir talande bevis ni all
tings fclrgdnglighet och att staden fdr clfrigt rir en inbiten representant fcir
det fullkomligaste stiliastEonde man iran trinka sig, ty, trots sina gamla anor,
utgrir Trosas ob:.l.i'ulighet sSsom stad dcss enrla miirkvrirdighet. att si liir-
hiller sig iir ti ulderligt, d3, . s6som vi vcta, vid ryssarnes hlr.jningar i
skiirgSrden en sr.i'* eidsvida iifvergick staden 61 1219. Detta ddo drabbade
dri iifven Nykiipiug ocir l{orrkiiping, hv:lka obarmhcrtigt br'dnrles af fiendeu,
och efter clcnna svira hemscikelse har Trosa iinnu ej kunuat repa sig.

staden rdkntrr frir ndrva'ande ndrmare 400 invEnare, hvilka:iro-mrcket
fredliga och stillsanma menniskor och lefva si godt som utcsiutand" of fi.k,
ty do ha sin bcrgning hufvudsakligeu cf att finga sida., hvilkr:n mecl hijgst
fi undautag, slsorn rpanmEl och grtinsaker, utgcir deras enda exportartikel.

At menniskor, som vilja' lefva lugnt och stilla, kau Trosa med fullt
skdl rekom'render-rr.s sisodr den fridfu]laste bland stddor, ty der stdres man
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endast htigst siillan af ndgot buller pE do rinnu ej stenlagda gatorna. Den
totala bristen pE ftirbrytare har dct goda med sig att borgmiistare och r8d
vanligtvis hitra till ledighetskomitdu, hvarfcir man ocks8 ofto kan fE ee en
rEdman sitta pE rSdstufvutrappan i all maklighet, under ilet borgmiistaren
dE och dE skickar en spejantle hlick upp till viiderhanen pE taket f<jr att
utforska om clet iir hvad man kallar gorl ffskvind.

Don resancle, som kommer till den lreviircliga staden, blir vanligtvis
mycket tifverraskad, di han f6r hcira att i dess ,,hotell,, finnes enclaet ett
giistrum, och h?inder honom till pE kiipet den olyckan att detta enda rum
frirut rii upptaget, sE blir hans tjfvcrraskning rinnu stiirre och troligtvis ej
behagligare. sE pittoreskt rrosa mihdnda ftirefalrer en mElare, blir det lilr-
viil nlgot enformigt i kingden, och torde mon yar& nog ohijflig att, efter
nEgra clagars vistelse derstiitles, kiinna sig ganska ndjd att fE viinila det
ryggen och l6ta ilet ostiirdt fortsritta sina betraktelse: tifver all tinga frir-
gtinglighet.

TI
nadolten Siirci rir cj si srirdcles omtalad, och likviil rir ilcn fiir invinaruo
i rikets andra stail hvail 

-Waxholm 
eller Dalarii blifvit f<ir stockholmarne

eller den vackra trahten vid sundet frin char:lottenlund tili Hellebrek iir ftir
kiipenhamnar"ne. Der ligga de rika .kiipmd'uens landtstiillen; dit begifver
sig om scinclaga.-ue den omkringboende befolkuingcn eller ock hyra sig resande
rum der om somrarne, deis fdr att ljuta af dcn skijna naturen, clels fcir att
begagua baclen. Man fiir ocks& sijha liinge inuan mau finnor ett stiille, som
i s& hiig gracl frirenar e' vackcr naturs cgc'domligbetcr mecl ett s& upp-
ti'iskande vatten. Mrjrkgriint och salt strcimmar rfuttegat in mellan klipporua,
liksom erbjiidc det sig att borttaga al| svaghet och trijtthet samt skiinka ny
lifskraft 5t hvar och en, som vill priifva cless ltiryngrauclo verka.. Efter
haifannnn timmcs Eugbitsfrircl fr&' G<jtoborg fir. mau i sigto tjn, som mcrl
siua buskbevuxua, iin skogbeklidda, iin nakna klippor eluttando srinker sig
necl mot hafvet. Sririjn h8ller ett par mil i omkrets, omkr. I mil i genom-
skdruilg och ligger sE niira intill fasrlandct, att clerr iir fcjronacl moil detta

, Siirii.


